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Benvolguts i benvolgudes,  

En primer lloc, voldria donar les gràcies a l’equip de govern que, un any més, 
dóna la paraula en aquest acte inaugural als diferents col·lectius que conformen 
la comunitat universitària. Gràcies, també, per la confiança mostrada pels meus 
companys i companyes del col·lectiu de personal d’administració i serveis que 
em permeten parlar en representació seva. 

Em fa molta il·lusió que aquest any es dediqui la sessió inaugural a la 
transferència del coneixement, perquè és el terreny en què jo lluito dia a dia; 
més ben dit, en què lluitem tot un equip de gestors, tècnics, administratius, i 
fins i tot conserges, per tal de superar tots els entrebancs legals, administratius i 
econòmics i oferir a la societat totes les invencions i descobriments dels 
investigadors de la UdG. 

A la Universitat de Girona es fa transferència, malgrat alguns missatges 
derrotistes segons els quals no hi ha connexió entre la universitat, l’empresa i la 
societat. Així ho demostren les 26 llicències donades a empreses, les 9 empreses 
de base tecnològica en què la UdG té participació, els 252 contractes signats el 
2015 amb empreses, els 22 projectes col·laboratius universitat-empresa vigents 
avui i els 4 grups TECNIO reconeguts per la Generalitat. Cal recordar que la 
UdG va ser pionera en la gestió de la recerca i la transferència tecnològica, i va 
ser una de les primeres universitats catalanes que va crear una empresa de base 
tecnològica.  

Tot i així, hem de millorar aquestes xifres, hem de ser ambiciosos, el PAS vol ser 
l’engranatge que permeti fer-ho. Creiem que si tots els col·lectius –professorat, 
PAS i estudiants– som tossuts i volem ho aconseguirem. 

Això sí, tots hem d’escoltar el que necessita la societat, és a dir, hem de 
treballar-hi braç a braç per conèixer què necessiten l’empresa, l’administració i 
les persones que tenen el problema cada dia. Només preguntant podrem saber 
cap a on han d’anar la recerca i la transferència del futur. També hem de 
millorar els mecanismes per fer arribar el coneixement a la societat; per tant, el 
PAS ha de greixar la maquinària i enginyar-s’ho per fer possible la transferència 
a la societat. 

De transferència no només en poden fer les àrees de ciències experimentals, 
també en poden fer les àrees de ciències socials, tot i que pot ser més fàcil si es 
combinen entre elles. Per tant, us encoratjo a combinar recerques per tal d’obrir 
nous camps de transferència. A tenir aquesta visió més àmplia us hi poden 



ajudar els tècnics i gestors del PAS, ja que per les seves mans passen projectes 
de tots els àmbits de la Universitat. 

Us animo, investigadors, que consulteu els gestors dels grups de recerca, els de 
l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica i els dels campus, per tal de 
veure quina és la millor forma de transferir la vostra recerca. Perquè cap 
resultat interessant per a la societat quedi guardat en un calaix. 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 


